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Ge u'ist rius, clat Roza op het Vijverhuis woonde
van Rocze haar daar gebracht had ?

497

? vroeg Isegrirn.

Ja, heer...
F{oe irisi gij dat ?

.forrker van Rooze hacl het verteld.

- En gij moest zorg€n dat Rsza
er niet gestoord werd.

- Ja, heer, maar in die dagen
r,vas ik ziek, gelijk ik l reeds ge-
zegd heb en daardoor wist ik niet,
wat ik deed. Gij begrijpt rvel, dat
ik in gezonden toestand dadelijk
zoo'n misdrijf zou hebben belet.

Onder het publiek hoarde nlen
rveer gemompel.

._ Gij hebt jonker van Dilien
aangehouden, hernam Isegrim.

- 
ja... Ik meende waarlijk dat

hij de moordenaar was, al kon ik
het niei gelooven, daar hij altijd een
achibaar jongeling geweest is, zco-
als ieder weet. Nooit heeft het mij
zulk een smart gedaal urijn harden
plicht ic doen.

*- Zwijg, huichelaar ! riep Ise-
grim. Hoe durft ge dat nog te zeg-
gen na al uw gekonkel mct dat
parelsnoer tegen een achtbare Ta-
milie !

- Ik was ziek, heer... een krvaal
in 't hoofd.

- Jonkcr van Dillen zei u. clat
hij een vrcuw bij 't Vijverhuis be-
inerkt [tad.

-- Dat is waar, maar ik kon dat
rtiet geloovcrt...

- Ge hebt geweigerd het oircier-
zoek naar clie vrcinv te doen. En
toch verklaarcle jo;rker var [Ji!1cn
de vyaarheid. Ri;za lveiil door cen
vrouw gedoocl.

Nu stond julietta weer recht.
B;.ali sl:rakte een gil... (blz. 5ûa).

- Ik heb die rnisclaad gepleegd, bekende ze.

-- Gij! kreet Rogcr. Gij hebt het leven iran mijn arni kind gerlotnen.
u, gij slet ! Wat hacl rnijn R*za u urisdaan ?

- lk belijd rnijn sciulcl. l:ernarn cle Spaansche. Ik handelde uit jaloezie.
Zrj nanr cie plaats in, rvaaruit ik verjaagcl weid. In rnijn haat dacht ik niet na.

- Ik eisch strat tegen rleze vrourv ! sprak Rr:ger.

- We zuilen die zaak straks behandeleu, zei Isegrirn. Wij eerbiedigen
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uw slnart Roger, maar laat ons eerst met van Rooze ailraildelen. l{ij verlokte
ruw kirrcl.

De schoutsknecht wierp een blik vol verachting o1,. tlen rn;iu. clic nog
eenigen tijd zijn meester gerveest was.

julietta vertelde nu, hoe zij op 't Viiverhuis gedrongen was, Flozâ dooclde
en haar vooThcofd met een zwart kruis teekende.

- Dus heeÎt jonker van Dillen cie waarlieid verklaarri. sprak Isegrim.
Scnout Benedictus weigercle zulks te onderzoeken; ook !ret gerech,l tiet clit
punt in het-c1+risler, I-iet liet zich drijven door van Rooze, ilie c*tzien rverd,
omdat hij Spaansche beschernrers had. Zulke overheden hebberr dr \,,"larriingen.
Pot van Rooze, bekent gij Roza, dochter van Roger, uit Erugge r.)itit'ûtrai tc
heoben ?

- lk herlia;ri. tlat ik rr gern vcralltwour(ling schnldig hrn. Dit is qcen
wettig hof, zei de gevangene.

- AldLrs nreent ge u vail antvroord te kunnen ontslaan. IJe rechters
zullen oorcleelen en het publiek ook. Gij rvildet jonkei va:r {Jiilcn i:it rleu ra'eg
rulmen, om jonkvrouw van Ramsclijk te winnen. En ge spaardet geen rnici-
deten. We hebben hier de getuigenis van l(arel, die Roza haalcle, r'an Brak,
ote de zaak van het snoer en den brief behandelde, van Benedictus, ciie u in
alies ter wille was orrr geid en wijn, en cindelijk van Julietta, rvelkr: helaas
naar wraak op een onschuldige heeft uitgeoefend.

Baron van Wimpele stâafde de bescitukliging en sfeldr w*crttr. r'an
Ditlen voor als een eerlijk en oprecht jonkman.

Het publiek knikte goedkeurend. Agneta boog zich tot Wouter ru i/r'{iËg :

- Mag ik mij nu verwijderen ? O, ik weet genoeg... het is afschuure-
iijx...

'- Isegrirn is hier cle meester... Ik kan geen beslissing n*rneu.

- Nog drie getuigen lnoeten gehoord worden, cieelde lsegt'ini rnere.

Airereerst de kommandant der stad.
Deze trad binnen en vertelde, dat Pol van Rooze duor zijn invioed tot

scnout benoemd was, omdat de heer van Dillen te on:'thankelijk v"'as en yân

kooze zich gemakkelijk zou plooien.

- De kerel heeft geen karakter, zei hij rninachtend.
Dan verschenen de twee gevangen roovers, clie zel{ gevtaagtl hadden

nun mededeelingen te mogen doen. Een van hen nant het rvoonl cn zei :

- Ik spreek ook in. naam van mijn lotgenoot. We behooren f:eidert tot
oe bende van den Reus.

Het publiek toonde dadelijk aanclacht; de bende van tiett fteus had
scnrik verwekt en maakte een reis van Nieuwpoort naâr Bruggt ovel ÛhiStel
gevaarlijk.

En hier stonden ttu twce leden dier bencic.

Pol van Rooze was blijkbaar zeer geschrokken. En Kattl ert IJfaic lielien

eixaar veelbeteekenend aan.

- û, de bencle van den Reus, zei Isegrim.
genouden. Ik r,vas cie ovèrste clet roovers, ais
getoofdet.

Mij hebben zr vl}$r iitu Reus
ge de ht-'tl*r vart hi:t gerecht

- l-tij is onze hoofdman, zei de gevangene,

\ryees naar jonker ,van Rooze.
Ieder ontstelrte bij die beschulciiging.

tlie ltct \r'n,ri'ti -''criir'irt liij
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- Mijn makker spree'kt de waarheicl ! verzel<ertle tle tr'veetic roovet-.

Jonker l'an Rooze, ge hoort tlat, zei isegrim. Of rvilt gij nog niet ant-
r,voorden ?

- Men-kan hier alles tegen mij aanvoeren. Het is eeu scharrilelijk korn-
ptot. En ik verneder me niet door claarop te antwoorden. riep r,arr -Rooze uit.

- Wat zegt gij van de beschuldiging ? zoo lichtte lsegriru zich tot
rrak.

- Het is waar heer, niet waar Karel ?

- Ja, bekende cle knecht.

- Wist gij er van Karei, die alle geheinen vau Lrw nreester kent.

- Jonker van Rooze, of beter zijn vacler is zt-ro rijk niet als nren alge-
nreen dacht. Verre van daar. En ionker Pol zocht naar rnidclck'n, onr rijk te
Kunnen teveù. Hi1 vormde twee jaar. geleden een kleinc dievenbende. ttoot
zrln betrekkingen rnet de aclellijke en andere voûrnâlne larriilies kon hij nut-
uge aanwij zingen geven, was hij op de hoogtc van reizen. cioor riike ner'-
sonen ondernomen. Zijn bode was zekere Dolf, over vrien Bianca getuigd
heeft, nraar die nog vrij loopt. Daar lret in cle streek van Ghistel te'eentonig
werci -- men reisde niet veei meel gincler - zccht van Rooze een ander
veld. Dolf rnoest knecht r,vorden bij boer Rijkaart in de Moelen, om daar
spron te spelen. Er bestonden plannen om gincler eenige gordc slagen ie
coen. Maar Dolf deed een dwaasheid. Hii stai cle ztlveren tasch vair jcnkvrouw
van Loo, toen deze ziek op de hoeve lag. trln clat kwaui uit. Dolf i'verd Lrijna
gevat. Hij kon nog ontkomen over 't ijs. Jonker van Roozr' was daarover
woeclend en hij gelastte Brak Dolf uit den weg te ruimen. Hij meende dat
Dolf, door zich te vergeten met dergelijke beuzelarijen onbetrouwbaar r,,"'erd.

uolf kreeg lucht van de zaak en naakte zich uit cle voeten. I3iarrca ging nret
nem mee.

Dus was jonker van Rooze de eigenlijke hoofclnran der rooversbenrle?
nernam Isegrim.

- Ja... Nu moet ik er bijvoegen, dat de kerels daar dikwijls op eigen
nand optraden. En ik wil alles opbiechten, hopend genadig behandeld te
rvorden voor mijn oprechtheid. Toen jonker van Diilen uit Engeland terug
keerde, zag jonker van Rooze hem te Brugge in < Het Waperi van Damme. >

r.n mijn meester wilde met jonkvrouw van Ranrsdijk huwen, om haar fortuin
en clat van haar oom te krijgen.

-- Daarom ? vroeg Isegrim.

- O, ja, hij heeft het mij dikwijls gezegd. En hij zou wel gezorgcl heb-
Den, dat de oude baron niet lang meer leven kon....

Agneta huiverde, toen ze dit alles hoorde.

- i\i1321, vervolgde Karel, van Rooze wist, dat jonker van Dillen zou
terugkeeren en deze meer met jonkvrouw van Ramsdijk bevrieud was dan hij.
r oen hij nu te Brugge jonker van Dillen zag, ging hij cien volgenclen morgen
cle roovers verwittigen, dat er eene vûorname reiziger zou konrcn. Hij geboocl
zell hem te dooden. Maar toen de mannen vernamen, dat het derr zoon van
oen Nieuwpoortschen schout gold, besloten ze hem als gijzelaai te hcuden,
omdat een van hun vrienden gevangen rvas. Maal jonkel van Dillen werd
oevrijd.

- Doo'r rtij, zei Isegrirn. Wel, wel, ilit zijn belangrijke onthullingen"
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- I{uic&ei niet, riep van Rooze tot ilen hoofdman. Dit alles is een irer-
sla'kon Epel.

- O, ja, ieder liegt... gij alleen zijt eerlijk ! Hoe kwaamt ge aan het geltl
vo6r il\'v levenswijze, die veel uitgaven vergde.

- De familie van Rooze is geforiuneerd... Dat wil ik u wel zeggcn,
rnaa'r overigens verwaardig ik me niet dien laster te weerleggen.

- lk zal een nieuwen getuige ontbiederi, sprak Isegrim. En we zulleu
zsei lang c,le zitting schorsen.

Hij verrdjderde zich...
Van Roaze mocht neer zitten. Hij steundc het hoofd in de handen elt vcr-

meed Agneta aan te zien.

Jo*kvrouv' van Ramsdijk hield de oogen naar den grond. Wouter. rvas
opgeetaan en sprak met Adelbert van Locr verder in de zaal.

Me,n hoorde Benedictus zuchten. Brak en Karel fluisterden nret eikaar.
()nder het publiek werd er druk gebabbeld over alles rvat men vernomen

tqad.

Een krvartier later keerde Isegrirn terug.

- De zaak wordt verder behanclelcl, sprak hij. Jonker van Rooze bc-
scnddigt ons. dat wij een komplot tegen hent voeren. We zullen nu een getuigc
n66ren, dien frij daarvan wel niet zal verdenken.

En daar verscheen baron van Roozt', Pols vader.
Hij keek schuw om zich heen. De geLreurtenissen hadden hern bij zijn

verblijf te Nieuwpoort wel zeer onaangenaanr vetrast. Nu stond hij hier bevenrl
en gausch otnclaan.

- Baron van Rooze, zei Isegrirn, gij weet waarvan uw zoon beticht
rvordt; dit hebben wij openbaarlijk vernrelcl. Maar een nieuwe beschuldiging
rs nij de andere gevoegd en in verband claarmee wensch ik u eenige vragen tc

strdefi. Bezit gij een groot fortuin ?

- Neer, antwoordde Pols vader. ik heb zware verliezen geleclen...

- Toch leidcle uw zoon een rijk leven... Hcc kwam hij aan de midtlelen
elaartoe ?

- tlij haci eigen inkomsten.

- Wetke ?

- Dat weet ik niet...
BaroR van Rooze zei dit op onlustigen toon.

-- Maai ge zult het hem toch u.'el eens gevraagd hebben, vertlncltrstel
lK...

-- Ja... Ik kreeg nooit een duidelijk antwoord...

- Men beschuldigt uw zoon, clat hij aan 't hoofcl eener rooversbettclc

stond.
Baron van Rooze verbleekte.

- Dat kan niet zijn ! riep hij uit Mijn zoon is een edelttran...

- ln naarn! tnaar zijn daden getuigen het anders...

- Zijn leven was voor mij verborgen.

- Dus van u ontving hij het gelcl niet voor zijn vele uitgaven ?

Neen !

Gij hoort het, jonker van Rooze, hernalu lsegrirn. Ot liegt uw vaclct

orx ?
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- 
Mijn vader bedenkt zeker niet, tiat hij voor lt:lannerl zotrclet g.ezag

staat; anders zou hij u niet antwoortlen.

- 
Uw eeuwige uitvlucht.

- 
O, mijn zoon, toch... mijn zoon ! kermde baron vatr Rooze ...

Hij wankelde, en ware Wouter van Dillen henr niet te hulp geschotera,

tllJ zou gevallen zijn.
Bezwijmd werd hij rveggetiragen...

- .fonker van Rooze, voor de laatste maal vraag ik r,r. of gij r,rrerascht,

oat uw verdediger het woorcl nenrt: I sprak Isegt"im.

-- Ik ben een krijgsgevangene en protesteer tegen tleze itehantleling.

- 
Gij zijt geen krijgsgevangene, nlaar staai hier terecht ais rrrisdadiger.

De zaak is geeindigd. FIet woorcl is nog aan tletr aarlklager.
Baron van Wimpele stoncl recht. Hij sotttcle dc rnistlatlcn ','an Pol vart

K()o'ze op cn eischte cle cloodstraf tegen hem.
Dan hancleide hij over Benedictus.
Deze openbare atnbtenaar heeft zicli schulclig gentaakt aan valsclre ge-

turgenis, zei baron van Wimpele. Hij lieelt op schandelijke tvijze zijrr eed

geschonclen, zijn gezag misbruikt.
lk wist niet, wat ik cleecl ! kernrde de schortt vâ;t l-oo. I1< r,,'its zick

rn t irootcl. O, heb genacle met nlii !

- 
Zrvijg ! gebooci Isegrim.

En baron van Wirnpele verr)olqcle :

,- L)e schout van l-oo clekte het kwaad val Pol '"':ur Rctlzer l.-tvor''-ltrtle
cte ontvoering van een nreisje. Hii legcle de schultl vau clen ur()ord r;p jonker
van Dillen, weigerde een onclerzoek te cloen elt was van Rooze in allcs ter
wirlc. Zijn strat kan niet lichter zijn clan die van llal van Roozc zell.

-- Genade ! huilde Betiedictus. O, van Rooze heeTt tttc veiieid... Ik
r'l,as henr geld schuldig en ik moest cloen n'at hij triscitte...

-, Ile schout van Loo ircl<ent nog nreer, hoe laf en gerlrcu ltij zijn arnltt
urroeieride, vervolgde baron van Wimpele. Ook hij ver(iient tk' tloudsiral.

- 
flggp, ueen ! schreeun,cte Benedictus. 0, ik rvist rriet rvat ik clcc'ri ...

rx tlurt niet sten,en. . .

FIij ntaakte zooveel gerucht, dat hij cie zitting stoorcie en Isesrirn lteur

noor soldaten liet verwijderert en Lrewaken.
Baron van Wirnpele begon daarna over lJrak etr Karel ctt ttocuttle hrtt

vertlorven sujctten. Maar ze waren de dienaren van ieruand, elie hen tot het
trooze hacl gedreven. Voor Brali vroeg hij het âlkâppell van tlc linker hancl

en het branclnrerk. Karel rnoesi nog terecht staan 'u,oor tien rnoortl op lr;i1s11

van Rarnsdijk.
En dan r,vees clc aanklager naar de Spaansche. Hij verzoclit haal aÏzrttt-

rrerlijk voor het hof te dagen, en daar over haar lot te laten beslisscrt.

-- ja ! riep Rogcr. Ze rnoet gevonnisd wrtrdcn.

- Het zal gebeuren. verzekerde lsegrinr.

- 
Ik hcb rnisdaan. nraar zijn rnijn cliensten rtan geen boctc'tlocning ?

vroeg Julietta.
Met lonkelenden blik keek ze; clen hoofdrrlau aall. Dezc gaî ern \\ruk

aan soldaten, die de Spaansche wegleiciden.

- 
De rechters zullen beslissen, sprak Isegrinr. Ik verzoek lien in tlt' zaal

actrter dezc in geweten te bcraaclslagen.
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En nu u'achtte tnen op de uitspraak.
Agneta keek Wouter van Diilen aan.

-- o, vraag Isegrirn, of ik nlij nu ve'wijcreren mag ! srneekte zc. Ikrvurd onwel ....
WolteL ging bij den hootclnan en cladelijk keerde hij terLrg.

. - GelieT ntijn arrir ie ttetrten, zei hij. lk zilu in een aldei vertrek leitlen.sedenk, dat wij ons straks uaar uw r,r,oning moeten fr.g.u.n.
Op van Dillen leunencl, verwijclerde Ag:neta zich. -
Van Rooze keek hen ua.

- Ha. rle huicheraar, cre varscrra.arci, die l'et oproernrakcrs rreurt l
scnreeuwde hij, zijn woede niet rneer meestei.

Agneta rvendcle 't hoofcr. ze wierp op jonker van Rocze een blik volverachting. Het was cle laatste rnaal, dât ,'" h"* ,ug...

n"',..irt.r. r.""r,r"" t"ruf. H.t ru, .too,irrit il dc za'al. Ht;1- uuornru,,
rtarrr het woortl en las het vonnis voor. ze haclclen pol van Rooze, Brak err
Karei, zijn tiienaren schuldig bevonden aan cle hun ten laste gelegde misclaclen,
rcnedictus. schout van Loo, aan valsche getuigenis, sctrenâlng van zijn eec.l
en misbruik van gezag; ze ver'orcieelden cleiwegln pol van Rooze en Beneclic-
tus toi cle dcodstraT rnet het zw'aard, Brak toihet verlies van cle linkerhancl
en toi brandrncrk; en Karel tot dezelfcle straf, moest hij onschulciig worclen
oevcnden varr de aitclere Detichting.

Men had Benrdictus in cle zaal terug gebracht. L)e kerel ging geweldig
te keer.

Isegrinr nraakte clan bekencl, dat cle doodvonnissen
te drie urc' zouclen iritgevoercl rvorclen. Slechts een kon
verleenen.

denzelfden namicldag
in dit gebied genacle

- Dat bc'n ik, graat van Moerheicle, zei hij. zoo is mijn warc llaa'r.
Deze onthulling wekte een gemomper in cle zaal. Er wâren claar ouclere

burgers, die het geslacht tler van Moerheide's wel kenden.

- Ik vocr het gezag in het van 't Spaansche juk bevrijcle gebied, her-
narn de hooldrnan. Ik wer-ger genade te verleerren. Het recht moel zijn gang
gaan. Van Roozc is een cloortrapte misdacliger, Benedictus een valsch atànt"-
naar. cij kunt nu oordeelen, welke kerels het Spaansch bestuur u tot magi-
strate_n opdrong, r-rur zelf beter meester te kunnen spelen. Morgen zal de z{ak
van detl moorcl op baron van Ramsclijk behandeld worden en natuurlijk even
openbaar.

van Roozc zaf clooclsbleek op cen bank. Hij vroeg orn Isegrim te rnogen
spreken.

in rle kainer achter ele rechtszaal kwant de hootdman bij hcnr.

- Wat rvenscht ge lj vroeg hij.

- Als ik in urv dienst treetl, schenkt gij mij clan 't leven ?

- In mijn dienst... Maar,lafaard, voor wien houdt gij ons ?

- Vele vrienden zouden me volgen erl uw leger versterken.

- Ulv roovers zeker I Wij zijn eerlijke nrannen en clulderr
scnurk en.

- -- Maar riroet ik clan waarlijk sterven ? stamelde van Rooze.

- Ja... Gij hebt clrie ureii oln u op den dood I'oor te bereiden.

- Is dat crnstio ?

geen
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-- Natunrlijk... Meent gij, ciat wij ko'nieclie gespeelcl hebben ?

_- Schenk nie dan toch genade ! riep van Rooze.
-- Neen ! {iij hebt uw- strat verdiend. En uw vonnis is nog rnilcl. Ge

zijt rvaarcl op het racl gebracht te worden.
Van Rooze zonk op cle knieën.

- ûenaele ! srneekte hij. O, ik ben nog zoo jong...
-* iu jaren. ja... Het is gelukkig. anders rvare het aantal uwer urisciaden

nt-lg Vcul gr()otrr.

-- Do,ocl nrij toch niet ! Maar het is verschrikkelijk. lk dacht, dat het
eell proccs rtras voor den vornr.

-- Ge leert iret nu anders...

-- iJni rnij te schandvlekken voor cie nrenigte, ter lville van jonker van
Ditlen.

-- (), en ge hot,iptet de rollen onr te keeren, als cle Spanjaarden terug
Konren, rvaf volgens u moet geschieden.

-' Dood rne niet ! hernam Pol. Verban me dau...
-- {)pclat gij elclers uw boos leven zoudt kunnen vûortzetten ! Dit alles

rs nu nutteloos. ûe hebt geweigerd u te laten verdedigen, wat tiouwens een

onurogelijke taak was. Denk nu aan de eeuwigheicl...

-- Stervcn ! kernrde van Rooze.
i)c solclaten grepen hem vast.
-- De veroordeelden blijven in [)uinenhuis, zei Isegrinr. Hier zal de

pnestcr bij hen komen.
Hii verliet c{e kamer.
iii de gang stoncl Wouter van Dillen.
-- Hoofdrnan, kunt ge van Rooze geen genade schenken ? vroeg hij.

- ()nrnogelijk...
-*, Zijtt strat verancleren...

- Neen I Het volk zou terecht beweren, dat wij zonen van adcllijken
nurze bcgunstigerr. Dat rnag niet. Het vonnls is verdiend. Ik bid u, Wouter,
onng nief aan !

- 
't Zij clan zoo... En Benedictus ?

- Zal ook sterven. Wij moeten toonen, clat rve onkreukbare ambtenaren
rvillcii !

.** En de Spaattsche ?

- ilie zal ik v:rn den cloocl redden, rilaar uit Vlaarrcleren verbannen. Dat
ls voor cle diensten, ons bewezen, lvant toch heeÏt ze een gruwelijken moord
bedreverr. Ylaar zaak wordt morgen behandeld.

- lk ga nu rnet jonkvrouw van Ramsdijk naar haar woning.

- t), ja, ik heb een ambtenaar aangeduid, orn rt te vergezellen. En
nreng het geltl naar Duinenburg.

ln tle staci rverclen cle rechtszitting en het vonnis druk besproken...
En nrenigeen narn zich voor om vanntiddag de terechtstelling van Pol

vall Rnoze en Beneciictus bij te wonen.
Be rneesten keurtleu het vonnis goecl. Met ontzetting vernatn tnen welk

teven tie jonkruan, dien rrreu hier iot schout benoemcl had, achter den rug had.

[4ral< rvas laal de gevangenis teruggevoercl. Angstig stond hij in de
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zaal, waar men kort te voren Jacqueline gemarteld had. Daar zag hij cien
Deul en zijn knecht binnen konren, gevolgd door een chirurgijn.

l3rak slaakte een gii. Instincmatig stak hij zijn hancien achteruit, begrij-
pend, dat men al dadelijk zijn vonnis zou uitvoeren.

Een soldaat en een beulsknecht greflen hem vast.

- 
Nu al, nu al ! schreeuwde Brak.

-- rùy'aarom te wachten ? Het moet toch gebeuren. zei c{e beul. En gij
kolït er nog goed van af. Oe hadt heel rvat anders vercliend. Weilsch u zeiT
getuk, dat ge aau de galg ontkomen zijn"..

De angst laaide den schelm in den blrk. Merr sleurde herrr uaai een bloit.
Zijr linkerhaud rr',erd er aan vastgeboncien... Men zou hier een der ltarlraar*
scne straffen van dien tijd toepassen...

-- Kijk, zei rie scherprechter, hier is al een ijzeren hancije, cjat in cl*zc
zaal ter uwer geclachtenis bewaaril wordt... Het hancl.!e zal geluigei1 \,'arl :Lr\\'
nand, v,raarntee ge zooveel schelnlstukken r,erricht hebt...

Had een irurger een zijner naasten gec.lood of gekivetst, clan n,erd i1c
nerinr,ering aan die rnisdaacl bewaarcl. De schuldige inoest, op zijne kosten.
in nouf of steen, een nabootsing laten uraken vâir 't n'erktuig of 't u,a.lttli, ciat
lr4 ge'oruikt hatl. Zao zag ffien, kort geleden, nog o1r het stadhuis r,an Sluis
eett steenen hamet, ter herinnering aair een knecht ciiei n-;et zulk een \ror)Lwciil
zijn nreesters gecloocl had. ln'i gerechtshof te VeLrrne zagen wij een iizcrcir
vutst. En een afschrift verntelclde. dat deze ciaar in de i5" eeur,r, gei.ilaatsi
was geworden ter herinnering aan een burger, die den baijurv van Vlt'terer il,'

orens ambtsuitoefening een vuistslag toegeiliencl had.
Een ander inwoner nroest er een ijzeren hooÏcl teiitoonstellen, orlrlat hii

een cler oversten cler staci geschclclen had. Te Damnie aan het staclhuis harr-
gen lwec steenerr.

Wellicht zal tJus een cler burgeis van Damlrre ienranil rret stcenerr gerioorl
or gekwetst hebben. En dank aan rle tentoonstelling dier voorwerpen, uroesteu
tre inwoners zich steeds herinneren, rryat de veroordeelcle op zijn ger','e1en iratl.
lvtrsschien werden ook die steenen gebruikt, om ze een kwaadspreekster onr

oen hals te hangen en ze zûo tot een wandeling te verplichten... (1)
Brak kermde van angst...

- 
O, heer, pijnig me niet te veel I smeekte hij...

- 
Wees tevreden, dat gij niet vaart als uw rneester ! lrernarrr cle briri.

Het was ciezelfde, die vroeger dienst deed, en zich nu genrakkelijk sch-ikte
naar het nieuw gezag.

De chirurgijn maakte zijn verbaudmiddelen gereerl, oui het i'rlriril tc
stelpen... Zotr. het lreipen'? Zeer clikwijls wercl zoo'n velrrinking tlt;or rlcrr
oood gevo-lgd.

Brak wachtte siritlerencl op zijn straÎ...

- 
Isegrim is rechtvaar-riig, zei de beul. Vroeger rvertl ecn itecr gespaarti

en boette rrooral rlr: riienaar... Nn is het anclersorn... Ja, Brak, eij ttiottgl tt

*t''T:*":iJ"tiJ;",,," 
vr,rnd lrer brijkbaar een schrale troost... r{ij iiactrt rlaar

aau't oogenblik... en keek sclruw naar het scherpe kapmes, clat dc knecht
van clen schelprechter in de hand hield...

(1) A. Hans. Kcrlirrgalantl.
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- 
Ik beu gereed, zei de dokter...

- 
We lnoeten nog even op den lnagistraat wachteii...

Deze kwanr toch spoedig en las hef vonnis l'veer vûor. Hij clienclc
Brak dan een strenge vermaning toe en herinnerde hem aan cle goedgunstiq-
nerd der rechters...

- 
Eerst het brandnierk, zei de rnagistraat.

- Ja, heer, antwoordde cle beul ...
Wat achteraT stond een vuurpot. Snel nani de knecht een gloeiend ijze;'

err reikte clit aan zijn nreester over.
De solclaat cn cle helper hielcien Brak in bedwang.., En virrg r,velcl rit:

scnelnr op het voorhoofcl geteekencl lnet het schanclnlerk. dat hcrn cvcr-al
l<enbaar zou rnakerr als een $estrafterr boef.

Eerr vreèselijke gil klonk... Maar daarop volgde een gehuii :rls l,itn trir
u,ild elier. De beul had daclelijk na het toebrengen van hci branclrriclk. rit:
nand atgekapt... i3rak bezwijnrcie. Men tegde henr op een barrk, De cliirurEijrr
oeecl henr het verbarid aail ...

Karel had in cen kaurer daarnaast lret gesciirceu\'\' gehûor.il. l-lij iv;rs
ctoodsbleek. Men leidde hem binnen. l-lij mc,cst zijn niakker" aanzien.

- Gij krijgt van't zelfde laken een pak, zei de nragistraât. rnaaL r'ân-
claag nog niet... We zullen aTwachten, wat het gerecht veriler over u beslist.

En Kalei r,vercl naar een cel geleicl, rvaaL hij nog cen ontzettenclert
na.uricldag cn nacht rnciest doorbrengen. In een arider hok zat Fien. dc nr.:id lan
naron \!al1 Ramsciijk. Ilaar oogen waren rood van weenen. i)e cleet'ttt'lracl al

arxwiils naar Agueta gevraagd, maar njen rveigt'rcle de jonkvrourv tc lial*r.
Aarr bai'orr rrarr'Wiurpele hacl zc allcs bekencl .... ook h.oe zc rtrct {i:l'rl

ge'reefd hacl.
Bianca verbleef eveneells nog irt de gevattgenis; ttien zott ltaat nicl

st,affen, ltiaar zc rrroest hier lilijven, omdat rtretr ltaar u'iltlc lttltttett sltir.,ila{i
tc tllijven.

DF- EENZAÀ,IE WONINC.

'W'tiuter van Dillen ieitlcle, rra afioop van rle rechtszitting-, jonkvrour,.' '"'att

t<anrsdijk naar tlc koets.
I)e ambteuaar, die hen vergezellen zou, reetl te paarcl bij ltr:t gcltitlt.
Wouter en Agneta zaten dus alleetr in het rijtttig.

- 
Wordt het vonnis clezen namiddag uitgevoerd ? vtocir, de jttnkvronr,l .

- Ja... Er is niets aan te cioen. lk heb Isegrirn otr geitatlc vttor lrol i'att
t(ooze gevlaagd, rnaar hij weigert.

- Gij hebt dat gevraagd.

- Ja... Ik eisch zijn bloed niet,..

- 
O, Wouter. r,l'at zijt gij edel ! En kunt qe rrrij ooit vtlgcvclt. u'rt ili

legens u ntisdeecl '.'

--- Van Roozc r,rras sitlr^t'...

- En tiat ik heni geloolde !

-- Gc rnotst rnij beter kennen... lvlaar. ja' hij rnislciclele Lr.

- 
lk rvas toch lichtzirrnig. Doch hij rvas zoo cluit'cl.scl.i i..rc{'.ltitt:1 ittti

crrc geschieclenis van Roza's ontrroering. En bij tt tlttiis gloeitlc h.:T illisi'eisiall{i.
_- L-loe clan 'l
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- Door allerlei voorvallen.
En Agneta vertelde clie, hoe ze op wouters houcling lette, wanneer rnen

sprak over cle clienstbocle op den Reiger, hoe ze hem bij avoncl door clen hof
het huis zag verlaten en ai zot-r meer. En clan het gekonkel met het parelsnoer.

Agneta sprak levendig, als om zich te verdecligen en nog was ze craaruree
bezig, toen het rijtuig het landgoed bereikte.

- We zijn er. zei Wouter...
En hij brak.aldus haar rnededeeling. aT.

I)e antbtenaar voegcle zich bij hen en het clrietal betracl de e.enzarne
\vûning.

- 
jonkvrouw van Rarnsdijk, wilt gij ons voorgaan naar cle bewaar-

ptaats van het gelcl ? zei de ambtenaar.
__ IV{oet ik claarbij zlln I vroeg Agneta.

' -- Maar natuurlijk I

- Kunnen wij het niet uitstellen ?

- Neen ! lsegrinr wil, rlat deze zaak geregelcl worcie, orn te velnrijden,
tuar kwaaclcloeners hier hun slag slaan.

- 
't Zii tlan zoo !

Agneta daalcle de trap aT en r,vees cle ijzeren deur...
De arnbtenaar opencle ilie.

- We rrroeten licht hebben, zei hij.
E,en solclaat, die boven cle wacht hield, bracht een lantaarn... De arnbte-

naar tratl het eerst binuen, elan volgde Agneta, daarna Wouter.

- O, H. Maria..., bloetl nog !

I)aar rvaren nog cle sporen van den moorcl.

-- Moed, zei W<luter. Het zal hier niet lang duren.
De arnbtenaar sloot cle vaatjes rnet het goud en verzegelde ze.
Dan werclen krijgsliecten geroepen, die de tonuetjes naar boven moesten

l'oren erl op een huifkar sleuren. Johannes, cle oucle koetsier, stond daar bij
ner nlager paartl.

De kostbare vracht rvercl gelaclen en cklr.lr soldaten omringd.
Agneta sloot zell het verlaten huis en steeg in cle koets met Wouter. De

ari.rbtenaar zou te yraartl rneerijclen tot Nieuwpoort.

- En tlaarvoor heeit nrijn oom zijn gansche leven beclorven en het dan
luroelerl laten, zei Agneta, wien dit bezoek sterk aangegrepen had.

Ze schreirle eit Wouter voelde meclelijden met haar...
Maar hij beheerschtte zich. Hij clacht aan Jacqueline... Hij had nu zijn

xeus geclaan en rvilc{c nret Agneta thans niet tc vertrouwelijk spreken.
Een wijle heerschte er stilte.

- En onr het gelcl zou van Rooze mij gehurvcl hebben ! riep het meisje
uan uit. Dat is mij vanrnorgen duitlelijk geworden.

- O, ik vvist het al lang, sprak Wouter wai bitter.

- Hoe clank ik u, clat ge me toen op dien avond ontvclerd hebt; ik rvas

zoo verblincl... Maar hadt gij mij niet weggehaaid, dan ware ik nu rnisschien

cle vrourv van van clien ter cloocl veroordeelcien schurk. En ik weet thans hoe

het tegen uw wil was, dat Isegrint mij als gijzelaarster hielcl.

-- I-lij zou Lr trouwens nooit iets misdaan hebben.

- Maar Wonter, ktrnt gc tru niet begrijpen, hoe ik in clwaling moest

i'trkerren! lk ht'b tt alles verklaartl.
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- Straks kolu ik ook urv ouders gr:luk wenschi:n, z€i JacqLreliru'.

- Toch liadt ge nrijn verdediging nroeten aanhoren . Maar ik ntocht
niet spreken ! En rlraaroin helrt gij in 't begirr bijvoorbeeld L.ivina or rroeder
niet in kennis gesteld n-ret de gesciriedenis van het parelsnoer.

- 
lh rlurfcic niei... lk harI zoo'n mecleli.jdetr met hen.

- 
En ver:acllting rrtrol ntij !Eu ,-larr nog... rvas dat.alles eeu rec{eu, onr

oadelijk van Rooze tot verlocfcle te nenren ?

- 
lk l'oelcle lue zoo ongelirkkig en ik snakte er ook ïtaar zoo spoeclig

lnsgelijk \rail o{)llrs voogctij trevrijcl tr rvoiclen. Ce tveet, hoe somber mijn
leven \\,;'s. \\'..riitr i , \ t.r$r,ef rilt. alles !...

Smeekentl l<eek ze hen, aa,,. En van Dillen ontroercie diep. Neen, clc liefclr-'
rvas niet verstLrrven... M"aar toch ver.zetie hij zich tegen zijn gevoel.

- .jonkvro111ar, gêeT nrij tijct, onr ciit alles tc overdenl<cn, zei hij. Er gaat
lulc ].nr zqro r,eel.rloor't hoofrl. Ook ntij grijpt het gebeurcle met van Rooze
a.an... Il< zai bij zijn tcrechtstelling niet tegenr.voordig zijn. Ik zou het niet
K-lnnen zien, ho,l lrij, een zoon van zulken huize, als een misdadiger sterft.

- 
Gij zijt cciel. V/outer... Van Rooze clie u eerst aan roovers overleverde,

tu Ltall zoo sjui,ir ten val wilde brengen, op zrtlk een lage wijze tegen u konkelcle
cn trgrlr trrv ialirilit'...

- .!a, ik r,vcet liet... En toch... zijr"t ittt is gruweliik. Hij wacht nu t-rp zijn
crricle... hij heeTt r.log twee ullr te leven...

- O, nrccht hij zich nog bekeereni

-- Dat birl ik... Dat hij tenminste boetvaardig sterve !

- tlutl {tvr.'hcl...

- 
Ook t,oor .len schont I'an l-oo heb ik genirde gevraagd, nraar te vqr-

geeTs. lsegr-inr is zeer streng. Die lJenedictus heett geest err lichaani door
orarrk verrrielcl ...

Weer zwegen zrr eell heele poos...

- 
lJaar is Duiirenbirrg al, zei Wouter en hij was tevreden, clat het gc-

sprek tcn einde rvas.
De koets reecl het r,oorpleirl op. Van Dillen hielp Agneta uitstappen ,en

iciddc haal binnett.
tr-ict r:ieur,vs van c1e rechtszitting r,va"s al bekencl door .Adelbert van Loo,

die rechts'ireeks terug gekeerci was.
Wcuter eir de arrbienaren zagen toe, dat het goucl veilig binnen ge-

oiacilt we-rI...
Agncta zat nû bij l-ivina. Jacclueline wachite Wouter op in de vestibttlc...

zc siak herr cle hand toe en zei :

-- \''arr hai'iu tclirk gewenschr nrri lru t-rpenlijke eerherstcllittg. Niet, iiat
rx ooit âen L1\À.r cer heb gôtrvijteld I Ik ken al lang ttw nobel karakier. Maar
nu kent gansch Nie'uwpoort cie w,aarheicl

- 
Ik clank Ll voor cleze goecle woorden, sprak van Dillen.

En hij was rireer onder c{e bekoring der beelclschoone jonkvrou'ru.
Vreeselijk voor van Rooze. zei tleze.

- Ja..: Ik heb urv vatler genade voor hem gevraagci, ntaar glaaf vatt

tvtoerhaide kan clie niet toestaan.

- 
Dan hee{t vacier een gelclige leden, u'ant hij is zoo edel van gemoed,

- 
Ik eerbieciig natuurlijk zijn beslissing en vreet, clat ze alleen cloor

wijsheitl ingcgcven is.
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Zij reikte w*outei. de hand en verwijdercie zich dan. Met tecren i;lik ker,li
Wouter haar na. Maar plots stond vader Allepo bij hem.

- Jonkntan, fluisfercle de monnik, laat geen liefrte groeicir, ciie toch str.i
ven rnoet.

iladeiijk u'ercl Wouter kregelig.

- Waar moeit gij Ll nle€ ? snauwde hij. Ik dulcl uw innrenging niet,

- 
Ik bespaar u slechts geweldige teleurstelling.

- Verklaar u ritn ten minste nader.

- Dat kan ik nog niet.

- 
Weliru, rlan r.'erzoek ik u rnij met vredc te laten.

- 
Alleen bezorgdherd voor uw gemoeclsrust cloet urc zoo hancleleli,

nernaln cle monnik.
Hij ging heen, het hoofd gebogen.

- 
Hij denkt natuurlijk aan den voornarnen rang van Ji.crquc'line. iirrrn-

peicle Wouter. il4aar Isegrirn hecht niet aan titeis. Hij hc.'{t lret rnij zeit vei'-
kraard. Ol is er iets antlers, dat rnij van Jacqueline urrrer schci,.ltn' Zii is zi,r.:

vruendelijli jr:gens rre... Err ik bernin haar...
llij dacht aan Âgneta.
--- Vooi Âgnela is hct oucie genegenheici, zei hij bij i:ich zell. Dic vtr'-

qtrvrjnt niet plotseling. ÀAaar jonkvrouw van Rarnstlijk irccTt eens rien hanri
r,èrl.trolien... Dat kan ik niet vergeten, al heeft ze er nLt rrisschien berollu'on;i.rr'.

Wouter begaf ;ich bij zijn ouders. De oucle heer van Dilien h:iti .lu
rechtszitting niet u,iltren bijwonen. I-lij harl nreer nrerlelijcic:r rlan u'rok vrlr
Pol van Roozc. Ziji.' ', rouw u'as gelukkig over. tlc cerht-r'stelling van haai'
2,ù011.

En AgncTa hecît zoo'n berouur over haar houtlirrg, iluisterdc tlc rnLrecltr
tot Wouter. Ge' irroet nu \veer vrienclelijk iegens ltaar. zijn.

- 
Ik kan nog nict...

- 
Wel, hel zal komen...

- 
Weet ge in wien ik ook rnijn r,ertrouwen r,crlorcn hch'/ her.rranr

nievrou\,v van Ilillcrr. in Ahasverus, rlen Wanclelentlen Jocr.i. Hij rnoet tliet
zco boetvaarclig zijn, als hij voor'"vencit.

- 
Maar moetier. hij is een avonturier en betirieger. Ook (iilt zal u'el etrrs

a ,n 't lichl kornerr.
Zoo lresprak rnen oir Duinenburg cie gebeuitenissen van eliert rrrttlEtir.

JULIE'f Ï4.

lle Spaan-schr: zat op een goecl bemeubelcle kanrc'r'van het < Dirnenhuus >.

Dit was een zeer voornaam gebouw. Tijclens het irekg v;irr f)osttrr.cic
verDleef aartshertogin Isabella er dikwijls.

Men had Julietta dus niet naar de gevangenis overgeblacht. rnaar haar'
toch de vrijheid ontnonren.

En dat voelde ze diep. Toornig stoncl ze voor eerl \reustL'r rlat uitzicht eaf
op de straat. Julietta rvvas zeer gekrenkt. Ze zei tot zich zclvc'" dat zc lt'cht hatl
op de dankbaarheid van Isegrim. En ze wist nu. dat hij eert ctlelritarl trras.

Niet alleen was cJe Spaansche gekrenkt, n'taar ze lnaakte ziclr oûk hevia'
ongerust. Wat zou nren r,ercler nret haar doen --r Ze nioest.voor cen gelechtshol
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lLrschijnen, - clat lvist ze - en indien dit haar eens '",eroordeelde ? Ilie
rnagistratel zetelrlen tlaar zoo ernstig.

Ze hechtte nog aan't leven, al was ze feitelijk een ntenschelijk wrak...
ruten hacl Pol van Rooze ter dood verw(zen. Zou nren haar ontzien ? Was
IS,'Ej'inr oI glaat van Moerheide alleen meester ?

Daar rverd cle deur geopend en Isegrim trad binncn.

- Cr:raT ! groetteJulietta verheugd. Nu ken ik url'lvaren naam.. O, gij
korrrt nrij zekcr zeggen, dat ik maar voor den vorm hier opgesloten ben ! En
gr, zult nrij in vrijheid stellen. Ik wist wel, dat ik op u nrocht rekenen.

Ze keek hem weer lonkend aan. Haar oogen glansden.

- Gij kurnt me troosten, vervolgde ze.Gij zijt zoo riclderlijk.O, nooit ont-
rntretie ik eens ùen man als gij ! En ik ben zoo blijdc, u hulp verleend te heb-
licrn... Graal van Àloerheide, laat mij altijd bij u blijven... ik zal urv dienst-
rn:.ragtl ziin... uw slavin... gij hebt alle macht over rnij.

Ze stuncl echter voor hem in bijna vorstelijke horrrling. Ze was nog schoon,

-;utreita eu zc had zich dezen dag smaakvol gekleed. Zr: rvas overtuigd indruk
tc rttakert.

lsegrinr lronste de wenkbrauwen. Hij doorzag haar. spel... Ze was r,veer

clc lichtzinrrigc, ric lonkster... Ze achtte herrr niet hooger d:in de mânnen,
cr:e rcns orn haar gunst bedelden. Ze rneende op heur iuacht r-rit te oefenen.

lsegrinr keek zeer stroef.

- Mevroulv, zei hil, ik kom u spreken over Lr\\, ioekornst... Ge weet,
(-raT ge voor cen gerechtshof verschijnt. Zoo is het hetlL'n lil()rgen beslist ge-
rt,< , r tl ett .

- En zult ge dat toelaten !

- Roger, de vader van Roza, heeTt een aankiacht tr:gerr u ingecliencl...
rn wij kunnen die niet verwerpen, want zij is gegroncl. Ge hebt zijn dochter
getiootl, willens en wetens. Oe bekent het zelf.

--, Maar gij bezit toch de macht onr die aanklac{tt van cie hand te rvijzen.

- 
lk rnoet beginnen met het door nrij ingesttltle gezag te eerbiedigen.

err zal dat ook tioen.

- 
Eu als clie mannen mij veroordeelen tot clen tit.rotl, zoaals van Rooze ?

- 
Ilarr nraak ik gebruik van rnijn recht tot {tnatlc en zal ik u toelaten

vraanclereu te r,erlaten. 't Is zeer waarschijnlijk, tlat hct r;onltis streng zal
zlJn, lnaar ik u,il niet ciat gij ster{t. Ge hoort tius, tlat ik tlrv cliensten be-
toonen rvil...

,- Ik hacl rleer gehoopt... In 't cpenbaar I'erscltijuert voor rechiers,
iveirr gij rvat dit voor mij beteekent ?

Àlaar hebi ge u wel eens aTgevraagd, wat liet voor tlien armen vader
ocrcekencle, te '"'erncmen dat gij zijn dochter uit haat jegens een ander wreecl
venrrr:rrrr|! hcbt. Hij zat daar met den rouw in 't hart.

- 
Nu zou ik zoo iets niet meer doen ! En ik hcb er spijt over.

- 
Maar het is toch gebeurd !

Julietta zweeg even...
-- tiraal van Moerheide, hernam ze dan, ik zei u, cl:it ik ulv dienstmaagcl,

uv,r slavin rvilcle wqrden, en ik meen het. Maar ik wil nog duideiijker spreken...
tx nelr u lieT ! O, verstoot me niet...

Isegrirn deeC een schrede achteruit, keek haar nijdig aan en lllaakte eell

aiwerenc{ gebaar.
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- Mevrouw, sprak hij op strengen torlr-rJ bliji einstig I Gecn \vLrllj.{.:[ lïleer
oâarvan ! Ik verbiecl het u. {), hoe durTt gij nog van liefcie sprr.ken ?

Eensklaps werd ze woeciend.". Dat gebaar velnecierrle haar. Tlie taatr 6ok.
''f Was of lsegrim haar een zweepslag toeciiencle.

- À{et grove onclankbaarheid word ik behandelrl ! r'iep ze rrit. Ik lei'erde
rr Nieu rv poort . . .

- 
Gij hebt ons clienstcn bett'ezett. tlat crkçu ii(. Dit !lrit,,-.!r..itr r'Llrlr..r 11jgf,

car r,vij zonder ur.v hulp buiten Nieuwpoort zourlen geblei'er zijn. En iian lraclt
gij bij dat alles uw eigen cloel : van Roozr treffen... wr.a,akzrcirt dreei u.

-* Moet hij vanmitldag sterven -'J

- Ja..: Mag ik daarbij zijn ?

- Neen, het kan niet... Gij zijt nu oncler bewaking...

- Wat, gij weigert me van Rooze 't schavot te zien br:stijgeu ,; Lln ik,
cte dat bewerkt hebt, ik, ciie zoo gehoopt hact hem in zijn verncrierir:q tn aiiqst
rc aanschourven !

- Ik rveiger het besiist. Jonker vau Tlooze is dnoi'i:ct geirchl tr/crûo,r-
treeld. Ik, die dit gerecht ingesteld heh. treen rrrij nier fLrf v/raak. Ht: zil u rJnoeg
re weten, dat van Rooze het loon zijlter rnisclaclen orrtvanqt.

- Had ik alles kunnen voorzien ! Maar rleen, er is ger:n tl;irliilaaiheid.
Nog eens, ik kom u gerust stcllen orntrent ulv iot...

- En dan jaagt ge me buiten Vlaanderen I {ie kirnt ilrt r1,Ien g'-}',.{j âan
rre Spaniaarden uit leveren als verraadster...

- |rJsgp, menzal u naar Frankrijk voereil, waal gc veilig zijt. llenk r"iaar"

over u\À/ leven en kom tot inkeer. Ook voor u is er. een eeuu'igheid.

- Ik heb uw zeciepreeken niet nooclig Ik word gehoond. ik Traii r!a,t van
ru toch niet gedacht. Ge waart altijd zoo vrienilelijk.

- Ik heb u hoffelijk behantleld cn tit,e dat nog. lk h'-lr rrrcrlrliitit rr !rrt u..
mâar ge houdt me toch niet voor ûnnoozel. hoop ik. û, iret karr zijn, ciai gij
andere plannen koesterdet, maar mevrouw, gij staat niet tegenor:ç1 een rn*n als
urv vroegere vrienden, maar tegenover iemand, dic zedeiijkhciil als r--r:n deiigd
neschouwt.

- Kan ik het helpen, dat ik lieTric r,oor u gevoel :

- Zwijg claarover ! Ge clwingt rne harde diiigen it zegg-tn. N*E;ii hebt
gij rvare liefc'le gekencT... Anders zoutlt ge zoc niet gele*Ti"l helrber.., (-le r*eent
toch niei, dat het liefde was die u eens l'elbond âan van Roczt. 'ri'it.irs te*,'cht-
stciling ge nu zoudt rvillen bijwonen...

- Waarom kunt ge me dat liet toestaatr ? vroet JirlittTa, rvir:lt: ge-
qachten snel gingen.

- Omdat ge thans niet vrij zijt.".

-- Maar van uit een of ander huis I

- Orndat ik niet r,vil meewerken tot hst voldûen vati tvlil;tkt{cvi,rc1. liet is

zeer erg, dat van Rooze gekomen is, tot rvaar hij riraks zai sia:t*. lnaiir ge-
recht is geen r,vraak !

- En ik die uv,r docht,-'r heb heip":n reriiien I iltii rvcigtii r,r: clkr g.l-rnst !

-- lk sta u de grooiste toe, s1y lgr.rsli. oi.ndat ik otir,.ite! iiat gi1 genade

n,:ot verdiencl cioor ulv rlederverking tut het rvelgelukken *ttztr iriannett...
uaârom ook breng ik u il clit gehourv r;i:del t'iak el ;iiet irl ile gevangenis.
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- Het ontbrak er rvaarlijk nog aan, clat ge lrrij in ccn citinker ltol liet
rverpen !

- À{evrouw, kom toch eens tot u zel,ç'e. Denk aan Roza, een jong lncisjt-.
oat op een dwaalweg geleid werd, nraar toeh de Iiefde bezat ua,.r *.,, uailcr err
een moeder. Gij doodt haar, om van Rooze te treffen. Beelri u toch eens cir
smarte der ouclers in !

- .Zoo ver heb ik nooit gedacht !

- Doe het dan nu ! Ik heb u vroeger al op het gruwclijke van clie rnis-
oaad gewezen. Thans zaagt gij den vacier. En ntorgen zult ge tegeri0ver henr
Stdl.an.

- Wat, rrroet ik clien rnan terug zien ?

-* Natuurlijk ! Voor het gerechtshof ... Hij is ur,r' aauklager.
Julietta vèibleekte toch bif die geclachte.

- Dat schrikt u af, hernam Isegrim, en het is eeir beivijs, tlat gij tcrch
oesef hebt vait uw tttisdaaci. Nog eens, cienk na en het zal u leitien tot clen

.eersten stap op een beteren weg.

- Ik beloof het u... Maar toch zou ik gaaine van Iloozc zien sterven. O.
nenr te aanschonwen op het schavot, hier te Nieuwpoort, \vâar hij schcut was.
En clat de menigte hem uitjouwe !

- Mevrouw, ons gesprek is geeindigd, hernanr lsegrinr. op koelen ioon.
tJr,1 zult de terechtstelling niet zien. Ge weet dus, dat ge genadc vcrwerft.
To{ rnorgen !

lsegîim ging heen. Julietta uitte cen vlock.

- Hij wil me niet, die ongelikte beer I sist{i ze. Hij vclstoot nle... Hij is
zerer zoo'n heilige... Mislukt mijn plan I Voor mij is er gec'u rveelde en
gtorie meer. Als bannelinge kan ik in clen vreernde zwerven.,. En van Rooze
mag ik niet op 't schavot zien. O, kon ik nog een ontmoeting hebben met hem !

\Maarom gaf ik te veel toe aan nijn wraakzucht. Als Julietta's geest kon ik
van Pol gedaan krijgen, wat ik wilde. En nu bezit ik niets... zal ik ârn1 e{r

ellendig ronddolen. . .

De Spaansche was nog de verdorven vrouw.
Een officier kwam dan op de kamer, en zei :

** Oelief mij te volgen !

Waarheen ?

-- Naar een ander verblijl...
-- Toch niet in de gevangenis ?
-- Neen, mevrouw ! Ûij blijft in dit gebouw.
Hij leidde haar naar een achterkamer, die uitzag op tlen ltof. Isegrint

wrrde niet dat Julietta op straat kon kijken.

- 
't Is hier veel somberder! kloeg ze.

- Oe zult ttiets te kort hebben, si-rrak de otticier.

- Waaronr clie verandering ?
* lk volg dc rrrij gegeven bevelett rrp...
Een vrouw bracht het middageten... En Julietta hacl rvr.'l htt gevoei een

gevangene te zijn. Al was ze nu gerust gestelcl omtrent haar Ict. toch krenkte

ore behandeling haar zeer.
Necu. ze beseftc uiet ten volle het afschLlweli.!ke vatt ltaa-r rnisdaacl, detr

ruruortl op Roza, claar in 't eenzanre Vijverhuis te l-rlo.
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DE'I'ERECH'f STELLING.

In iiatzelfde << Dunenhuus > vertoeTde ook pol van Rooze. Isegrinr hacl
aijrrhedc om genade dus afgewezen. En de veroordeelde voelde nu, clat alles
ulnere ernst was. Een wijle zat hii alleen. En hij weende.

- Sterven ! kermde hij. Vandaag nog I Is het clan waarlijk zoo ! Is er
geenhoop meer ! ik op het schavot !Maar het kan niet... ik wil niet sterven...
lk ciurf niet.,. Isegrim doet maar zoo. û111 me angst aan te jagen.

Een oflicier kwam binnen.

- Jonker van Rooze, hebt gij nog verlangens ? vroeg hij. Zoo ja, zeg ze
nu{, en ik zal zien, of wij ze kunnen inwilligen. De tijd is kort.

-- Maar rnoet !k dan waarlijk sterven ? riep van Rooze uit !

- Ja!

- trs er voor mij geen genade lneet '?

- Ge weet, dat uw verzoek onr genacle verworpen is gewcrden I Ik
kan u niet cie minste hoop geven.

- Maar het is verschrikkelijk...
-- Jonker, ik herhaal u mijn vraag. Hel:t ge nog verlangens ?

- Kan dele terechtstelling dan nier verdaagd worden ?

- Neen, ze heeft heden namiddag plaats !

Van Ficoze maakte een wanhopig gebaar.

- lk zou jonkvrouw van Ramsdijk willen spreken, hernam hij.

- Jonkvroltw van Ramsdijk heeft Nieuwpoort reeds verlaten.

- Met Wouter van Diilen zeker I

- Incierclaacl !

-- i{a, hij overwint... Maar de jonkvrouw zou mijn bede orrr genade
Slu.Llllci) |

-- tiet kan niet baten... Jonker van Dillen zelf heeft aan den hooldmair
vt:rzacht, ulr'vonnis te verzachten en Ll het leven te sparen. Maa.r het werd
r,ltet tcegestaan.

- Dan huichelde hij. Van Dillen verblijdt zich natuurlijk over nrijn on-
seluk.

- Gij beoordeelt hem onrechtvaardig.

- Laat Julietta dan hier komen.

- Onmogelijk !

- Zii zal medelijden met me hebben.

- Ze nrag niet bij u toegelaten rvûrden. En ze zou gcerl deernis trf,onen,
lvant zc heeft gevraagd uw terechtsielling te rnogen bijwonen, wat haar echter
st-eng geweigerd is.

- Maar kan ik dan niet gered worden ?

- Fiet recht moet zijn loop hebben. \i/ilt gij uw vader en zuster nog
zieu ? Dat mag !

- Neen, neen ! riep Pol op heitigen toon... Het zou te vreeselijk zijn...
u, nrijn arme zuster ! Maar ja, haal haar... zij zal genade afsmeeken I

.- Nutteloos ! Ik herhaal u, dat nicruand u van het schavot redden kan.
Denk dus aan de eeuwigheid. Ge staat op den drempel daarvan...

- Welnu, ik wensch mijn zuster te zien,..
_- En uw vader ?
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